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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

КАФЕДРА АУДИТУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну 

освітній програмі «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у межах спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» освітню та/або професійну кваліфікацію. 

Прізвище, ім’я, по 
батькові науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 
працівника 

Найменуван

ня посади 

Освітня 
кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 
закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 
працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 

документом про 
вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 

наукової 
спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом (спеціальністю, 
спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 
здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  дата, ким 
виданий диплом), наявність  публікацій 

у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 
підвищення 

кваліфікації  

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 
навчальних  

кредитів (годин) 

підвищення 
кваліфікації) 

Досягнен

ня у 

професій
ній 

діяльност

і 
(відповід

но до 

пункту 38 

Ліцензійн
их умов 

провадже

ння 
освітньої 

діяльност

і).  

Кафедра аудиту та економічного аналізу 
Лісовий Андрій 

Васильович 
Завідувач 

кафедри 

аудиту та 

економічног
о аналізу 

Університет 

державної 
фіскальної 

Національний 

аграрний  

університет, 1995 

р.,   
 
спеціальність 
«Економічна 

кібернетика»  

Доктор 

економічних наук 

за спеціальністю 

08.00.03 – 
економіка та 

управління 

національним 
господарством 

 

- Науковий керівник Луценко Ірини 

Олександрівни, яка отримала науковий 
ступінь кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним 
господарством, назва дисертації 

Університет 

державної 

фіскальної 

служби України, 
Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації від 
14.03.2017 р. 

П. 1 
П. 3  
П. 4  
П. 6 
П. 7  
П. 8 

 



служби 

України 
 
кваліфікація за 

дипломом: 

економіст - 

кібернетик 

 

 

Тема докторської 
дисертації: 

«Державне 

регулювання 
розвитку сільських 

територій: 

теорія, методологія, 

практика» 
Диплом 
Серія: ДД 
Номер: 007705 
Виданий 14.10.2009 

р. 
 
Професор  
кафедри аудиту та 

економічного 
аналізу: 
Атестат: 
Серія: 12ПР 
Номер: 007656 
Виданий 17.02.2012 

р. 
 

 

«Управління сталим розвитком 

сільських територій України», рік 
захисту - 2017, диплом: серія: ДК, 

номер: 045126, виданий 12.12.2017 

- Публікації у фахових виданнях та 
Scopus, Web of Science Core Collection: 
1. Лісовий А. В., Савченко А. М. 

Стратегічний аналіз оподаткування 
сільських територій України. Науковий 

вісник Льотної академії. Серія : 

Економіка, менеджмент та право : 

збірник наукових праць / Гол. ред. 
М. С. Письменна. Кропивницький : ЛА 

НАУ, 2019. Вип. 1. 212 с. С. 43-50. 

Фахове видання. 
2. Лісовий А. В. Уніфікація термінології 

державного фінансового аудиту в 

системі контролюючих органів України. 
Економічний вісник. Серія : фінанси, 

облік, оподаткування. 2017. № 1. С. 85-

91. Фахове видання. 
3. Лісовий А. В. Стратегічний аналіз 
потенціалу туристичної галузі України / 

А. В. Лісовий, Г. В. Долга // Вісник 

Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва. – 2020. 

– № 2. – С. 45-54. Фахове видання. 

4. Lisovyi A. Strategic analysis of the 

management mechanism of social 
infrastructure branches of Ukraine / A. 

Lisovyi, A. Savchenko 

// Modern Management Review (dawna 
nazwa: Zarządzanie i Marketing). – 2020. – 

№ 2. – Р. 33-41. DOI: 

10.7862/rz.2020.mmr.13.  
5.  Лісовий А. В., Проскура К. П. 

Документальне обґрунтування ризиків 

фіктивності здійснених платниками 

податків операцій з постачання товарів у 
податкових перевірках. Економічний 

вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування : науковий журнал, 2019. 
Випуск 3. С. 212-222. Фахове видання. 

СС 40233365/22-

17 

Технології 

розробки 

дистанційного 
курсу  

Загальна 

кількість 

кредитів 6, 
годин 180. 



6.Lisovyi А. V. Analysis of motivation for 

deregulation of entrepreneurial activity as 
the main way to reduce administrative 

barriers in the economy / А. V. Lisovyi, N. 

А. Gerasymchuk, O. H. Bodnarchuk // 
Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 

(13). Ч. 1. – С. 20-24.  
Міщенко Тетяна 

Михайлівна 
Доцент 

кафедри 
аудиту та 

економічног

о аналізу 

Київський  

торговельно-
економічний 

інститут,  

1989 рік. 

Економіка 

торгівлі, 
економіст 

Кандидат 

економічних наук зі 

спеціальності 
08.00.09 – 

бухгалтерський 

облік, аналіз та 
аудит (за видами 

економічної 

діяльності)  Тема: 

«Облік і контроль 
витрат виробництва 

м'ясопродукції», 

Диплом: Дк 
№033898 від 25.02 

2016 р., 

Доцент кафедри 

аудиту та 
економічного 

аналізу АД 

№001066 від 
01.07.2018 р. 

- Публікації у фахових виданнях та 

Scopus, Web of Science Core Collection: 
1.Mishchenko T. Influence of subjectivism 

on the effectiveness of state financial 

control in the area of budget allocation. 
Baltic Journal of Economic Studies. 2017. 

Volume 3 Number 5. pages. 298-304 

- Публікації у фахових виданнях: 
2.Міщенко Т. М. Концептуальні підходи 

до формування системи внутрішнього 

контролю витрат. Науково-практичний 
журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

2016. №10. С. 23-32. 
3.Міщенко Т. М. Удосконалення 

внутрішнього контролю бюджетної 
установи. Науковий журнал «Вчені 

записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління». 2017. 
Том 28(67). № 1. С. 129-134.  
4.Міщенко Т. М. Внутрішній аудит 

якості надання адміністративних послуг. 
Науково-практичний журнал 

«Бухгалтерський облік і аудит». 2017. 

№ 7-8. С. 47-54. 
5.Міщенко Т. М. Заходи внутрішнього 
контролю та їх моніторинг. «Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні 
економічні відносини та світове 

господарство». Випуск 17 Частина 2. 

2018. 161 с. 

6.Міщенко Т. М. Відповідальність і 
підзвітність – взаємопов’язані складові 

внутрішнього контролю. Науково 

журнал,  «Причорноморські економічні 

1. Університет 

державної 
фіскальної 

служби України 

з 11.04.-
12.06.2017 

Сертифікат СС 

40233365/49-17 
підвищення 

кваліфікації з 

англійської 

мови рівень В2, 

7.2 кредитів 

(216 год.) 

 
2.Київський 

науково-

дослідний 
інститут судових 

експертиз, 

Довідка №12 від 
06.02.2020 року, 

6 навчальних 

кредитів (180 
год.) 

 

П. 1 
П. 2 
П. 3 
П. 4 
П. 5 
П. 8 



студії». 2018.Випуск 26. С. 103-106. 
7.Міщенко Т.М. Теоретико-
організаційні засади судово-економічної 

експертизи контрольованих операцій. 

Східна Європа: економіка, бізнес та 
управління.2019. №20. С. 292-300. 
8.Міщенко Т.М. Нові підходи до 

класифікації інформаційного 

забезпечення судово-економічної 
експертизи. Приазовський економічний 

вісник 2019. (6) 17. С. 384-390 
9.Міщенко Т.М. Імплементація 
міжнародних прототипів митного пост-

аудиту у вітчизняні реалії» 

Інфраструктура ринку 2020, Випуск 
№42 
10. Міщенко Т. М. Умови та особливості 

проведення судово-економічної 

експертизи у справах про доведення до 
банкрутства. Економіка та суспільство. 

2021. № 25. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/
journal/article/view/230 

11. Міщенко Т. М. Імплементація 

міжнародних прототипів митного пост-

аудиту у вітчизняні реалії // 
Інфраструктура ринк у. 2020. Вип.. 42. 

С. 307-316 
12. Міщенко Т.М. Умови та особливості 
проведення судово-економічної 

експертизи у справах про доведення до 

банкрутства. Економіка та суспільство. 
2021. № 25. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/

journal/article/view/230 

Паянок Тетяна 

Миколаївна 

завідувач 

кафедри 

управлінськ
ого обліку, 

бізнес-

аналітики та 

статистики 

Національний 
університет 

державної 

податкової 
служби України,  

2006 р. 
 

спеціальність 

Науковий ступінь: 
кандидат 

економічних наук 

за спеціальністю 
08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 
 

Тема дисертації: 

- Публікації у фахових виданнях та 

Scopus, Web of Science Core Collection: 
1. Паянок Т.М. Регресійний аналіз в 

аудиті. Вісник КНТЕУ 2017. № 1. С. 117-

127. Фахове видання 
2. Паянок Т.М., Савченко А.М. Аналіз 
дебіторської заборгованості 

підприємства за допомогою економіко-

1. Національний 
університет 

біоресурсів та 

природокористу
вання України, 

Сертифікат від 

14.06.2017 р. 
 

П. 1 
П. 2 
П. 3 
П. 4 
П. 8 

П. 11 
П. 12 
П. 14 



«Облік і аудит»,  
 

кваліфікація: 

магістр з обліку і 

аудиту 

«Ефективність 

податку на додану 
вартість та напрями 

його реформування 

в Україні» 
Диплом:  

Серія: ДК 

Номер: 059987 

Виданий на підставі 
рішення 

Атестаційної 

колегії від 
26.05.2010 

 
Вчене звання: 

доцент кафедри 

статистики та 

математичних 
методів в економіці 

Атестат: 

Серія: 12ДЦ 
Номер: 037357 

Виданий на підставі 

рішення 

атестаційної колегії 
від 17.01.2014 

математичних методів. Економіст. 2017. 

№ 3. С. 27-32. Фахове видання 
3. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. 

Економіко-математичні методи в 

прогнозуванні, на прикладі будівельної 
галузі України. Глобальні та національні 

проблеми економіки Випуск 22 квітень 

2018 р.URL: http://global-

national.in.ua/issue-22-2018. Фахове 
видання 
4. Лаговський В.В., Паянок Т.М. 

Моделювання динаміки розвитку 
будівельної галузі України. Глобальні та 

національні проблеми економіки. Вип. 23. 

Червень 2018 р. URL: http://global-
national.in.ua/issue-23-2018. Фахове 

видання 
5. Паянок Т.М. Система внутрішнього 

контролю дебіторської заборгованості : 
напрямки вдосконалення діяльності. 

Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу. 2019 р. № 1 (42). URL:  

http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084. 

(Index Copernicus, Google 

Scholar,  DOAJ  , WorldCat, BASE, 
Ulrich's Periodical Directory, RePec.). 

Фахове видання 
6. Паянок Т.М. Оцінка та прогноз 
фінансових результатів підприємства. 

Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: Державне 

управління, том 30 (69). N 2. 2019. С. 243-

249 (Index Copernicus Internatio). Фахове 

видання 
7. Паянок Т.М., Каменчук М.П. 

Обліково-аналітичні методи в аналізі 

діяльності банку. Облік і фінанси, 2019. 
№ 4 (86). С. 78-87. URL: 

http://www.afj.org.ua/ua/journals/ Фахове 

видання 
8. Паянок Т.М, Важалюк Ю.О., 

Тема 

«Моделювання 
впливу 

політичних 

рішень на 
аграрний сектор 

за допомогою 

моделі часткової 

рівноваги 
AGMEMOD», 

загальна 

кількість 
кредитів 1,3, 

годин 39 
 

2. Навчальний 

центр «Успіх», 

Сертифікат від 
01.05.2018 р. 

Номер 01.05.18 

 
Тема 

«Маркетингові 

дослідження в 
SPSS», загальна 

кількість 

кредитів 3, 
годин 108. 

 

 
3. ТОВ 

«Інтелект-

Сервіс», 
сертифікат про 

проходження 

курсів від 
22.08.2019 
№ 150358 

 
Тема 

«Комплексна 

система 
автоматизації 

П. 19 
 

 

 

 

http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41889
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://doaj.org/toc/1994-1749
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49512&lang=ru
http://www.afj.org.ua/ua/journals/


Кластерний аналіз трудового потенціалу 

України. Економіка та держава, 2019. 
№ 12. С 109-114. URL: 

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472

&i=19  
Фахове видання 
9. Паянок Т.М., Литвиненко О.А. Аналіз 

впливу політичної кризи на рівень життя 

населення України Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління: 

електронне наукового фахове видання, 

2019. № 6 (23). С. 747-755. URL: 
http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf. 

Фахове видання 
10. Паянок  Т.М., Кричфалушій А.І. 

Аналіз впливу політичної кризи на 

хлібопекарське виробництво України. 

Економічний вісник. Серія: фінанси, 
облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. С. 

139-147 Фахове видання 
11. Kraievskyi V.M., Tytenko L.V., 
Paianok T.M., Bohdan S.V., Hmyrya V.P. 

Accounting and analytical support for 

assessing the level of economic security of 

the enterprise. Financial and credit activity: 
problems of theory and practice. 2020, 

Vol. 4 (35). P. 87-98 Web of Science 
12. Паянок Т. М., Савченко А. М., 
Морозюк А. М. Загальна оцінка 

фінансового стану підприємства: 

теоретичні та практичні 
підходи. Економіка та держава. 2020. 

№ 12. С. 88–94 Фахове видання 

підприємства IS-

pro», загальна 
кількість 

кредитів 1, 

годин 30 
 

4. Київський 

навчальний 
центр «Курсор», 

сертифікат про 

проходження 
курсів  

від 06.2020 р. 
 

Тема «Бази 

даних MS Sql 

Server», загальна 
кількість 

кредитів 1,3 

годин 40 
 

 

Занько  

Борис 
Михайлович 

Доцент 

кафедри 

бухгалтерсь
кого 

обліку  

Київський 

державний 
торговельно-

економічний 

університет, 1996 
р.  

 

спеціальність  

«Облік і аудит» 

Науковий ступінь: 

Кандидат 
економічних наук зі 

спеціальності  

08.06.04 – 
бухгалтерський 

облік, аналіз і аудит 

 

  

- Професійна кваліфікація: 

1. працював на посаді  державного 
податкового інспектора Державної 

податкової інспекції по 

Шевченківському району м. Києва у 
період з лютого 1993 р. по жовтень 1994 

р.;  

2. працював на посаді  заступника 

головного бухгалтера ВКНІ компанії 

Університет 

державної 
фіскальної 

служби України, 

Свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації від 

19.04.2019  р. 

Серія СС 

П. 1 

П. 2 
П. 4 

П. 8 

П. 12 
П. 18 

П. 19 

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472&i=19
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472&i=19
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf


 

 кваліфікація  – 
економіст з обліку 

і аудиту 

 
 

 

Тема дисертації: 

«Облік, аналіз та 
аудит товарних 

запасів на 

підприємствах 
торгівлі». 

Диплом кандидата 

наук: 

Серія: ДК 
Номер: 013233 

Виданий 13.02.2002 

р. 
 

 

Вчене звання: 
 

Доцент кафедри 

бухгалтерського 

обліку 
Атестат доцента:  

Серія: 12ДЦ 

Номер: 042262 
Виданий  

28.04.2015 р. 

 

 

«Альт» з жовтня 1994 р. по червень 1995 

р.; 
3. працював на посаді бухгалтера-

аналітика ТОВ «Кордьє Інтернаціональ 

ЛТД» з січня 1997 р. по листопад 1997 
р.;  

4. працював на посаді бухгалтера-

експерта Адвокатської контори «Фірма 

Бізнес Лойер» з грудня 1997 р. по  
грудень 1998 р.;  

5. працював на посаді начальника 

відділу аудиту ТОВ «Аудиторська фірма 
«М.А.С. Аудит» з січня 1999 р. по  

серпень 2003 р.  

 
 

- Публікації у фахових виданнях та 

Scopus, Web of Science Core Collection: 

1. Занько Б.М. Облікові та податкові 
аспекти справляння туристичного збору. 

Приазовський економічний вісник. 2020. 

Вип. 2 (19). С. 255-259. URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-19  

Електронне фахове видання. 

2. Занько Б.М. Проблемні аспекти 

накопичення в обліку інформації щодо 
бази оподаткування для обчислення 

загальнодержавних податків і зборів. 

Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 
908-914. URL: 

https://www.economyandsociety.in.ua/  

Електронне фахове видання. 
3. Занько Б.М. Проблемні аспекти 

накопичення в обліку інформації щодо 

об’єктів та баз оподаткування для 

обчислення місцевих податків і зборів. 
Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 

1266-1271. URL: 

https://www.economyandsociety.in.ua/  
Електронне фахове видання. 

4. Занько Б.М. Бухгалтерський облік як 

джерело інформації для обчислення 
рентної плати за спеціальне 

Номер 

40233365/236-19 
Опрацьовані 

теми (курси): 

1)Регулятивна 
політика 

Європейського 

Союзу. 

2)Робота з 
наукометричним

и базами. 

3)Оподаткуванн
я в ЄС: стан, 

проблеми, 

перспективи. 
4)Податкова 

політика в 

умовах 

європейської 
інтеграції 

України. 

5)Корективний 
фонетичний 

експрес-курс 

іноземної мови. 

6)Практична 
граматика 

іноземної мови. 

7)Практичний 
курс з іноземної 

мови. 

8)Самостійна 
робота. 

Загальна 

кількість 

кредитів 7,2, 
годин 216. 

 

 



використання води. Збалансоване 

природокористування. 2018.    № 1. С. 
39-43. Фахове видання. 

5. Занько Б.М. Обліково-аналітичне 

забезпечення обчислення екологічного 
податку. Збалансоване 

природокористування. 2017. № 1. С. 33-

36. Фахове видання.  

6. Занько Б.М. Облікові та податкові 
аспекти справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. Інфраструктура ринку. 2020. 
Вип. 42. С. 861-867. Електронне фахове 

видання. 

7. Занько Б.М. Облікові та податкові 
аспекти справляння екологічного 

податку. Інфраструктура ринку. 2021. 

Вип. 52. С. 180-185. Електронне фахове 

видання. 
8. Занько Б.М. Облікові та податкові 

аспекти справляння екологічного 

податку з розміщення відходів. Східна 
Європа: економіка, бізнес та управління. 

2021. Вип. 2 (29). С. 142-147. 

Електронне фахове видання. 

 

Досягнення у професійній діяльності (відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) НПП, які забезпечують 

освітній процес за ОП (конкретно зазначити пункти активності): 

 

1. Лісовий Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор 

 

П.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection  
1.1. Лісовий А. В., Савченко А. М. Стратегічний аналіз оподаткування сільських територій України. Науковий вісник Льотної академії. Серія : 

Економіка, менеджмент та право : збірник наукових праць / Гол. ред. М. С. Письменна. Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. Вип. 1. 212 с. С. 43-50. 

Фахове видання. 
1.2. Лісовий А. В. Уніфікація термінології державного фінансового аудиту в системі контролюючих органів України. Економічний вісник. 

Серія : фінанси, облік, оподаткування. 2017. № 1. С. 85-91. Фахове видання. 

1.3. Лісовий А. В. Стратегічний аналіз потенціалу туристичної галузі України / А. В. Лісовий, Г. В. Долга // Вісник Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – 2020. – № 2. – С. 45-54. Фахове видання. 

1.4. Lisovyi A. Strategic analysis of the management mechanism of social infrastructure branches of Ukraine / A. Lisovyi, A. Savchenko 

// Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing). – 2020. – № 2. – Р. 33-41. DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.13.  



1.5.  Лісовий А. В., Проскура К. П. Документальне обґрунтування ризиків фіктивності здійснених платниками податків операцій з постачання 

товарів у податкових перевірках. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий журнал, 2019. Випуск 3. С. 212-222. Фахове 
видання. 

1.6.Lisovyi А. V. Analysis of motivation for deregulation of entrepreneurial activity as the main way to reduce administrative barriers in the economy / 

А. V. Lisovyi, N. А. Gerasymchuk, O. H. Bodnarchuk // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 20-24.  
 

П. 3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора).  
3.1. Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки : монографія за заг. ред. А. В. 

Лісового та Е. В. Кондукової; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017 р.  – 346 с.  (37 сторінок або 1,9 ум. др..арк) 

3.3. Лісовий А. В. Податкове регулювання розвитку сільських територій України : монографія А. В. Лісовий, Т. А. Лісова ФОП Мельник А.А. 

2018. 184 с. (170 сторінок або 9,9 ум. др..арк) 
3.2. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : монографія .За ред.. Л. М. Чернелевського. К. : 

НУХТ, 2018. – 211 с. (19 сторінок або 1,5 ум. др..арк) 

3.3. Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики : монографія / А.О. Шевчук, .А.В. Лісовий, К.П. Проскура, та ін. : за заг. ред.. 
О.А. Шевчука, А.В. Лісового. Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020 – 441с. (18 сторінок або 1,5 ум. др..арк) 

 

П. 4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування; 

4.1. Лісовий А. В. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. УДФСУ. 2018. 30 с. 
4.2. Лісовий А. В. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання. УДФСУ. 2018. 40 с. 

4.3. Лісовий А. В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз». УДФСУ. 2018. 
44 с. 

4.4.Лісовий А. В., Савченко А. М. Методичні рекомендації для написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 

2017. 36 с. 
 

П. 6. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

6.1. Науковий керівник Луценко Ірини Олександрівни, яка отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством, назва дисертації «Управління сталим розвитком сільських територій України», рік захисту - 

2017, диплом: серія: ДК, номер: 045126, виданий 12.12.2017 

 

П. 7. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад. 

7.1 Член постійної спеціалізованої вченої ради УДФСУ Д27.855.01 за спеціальностями: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством.  

7.2. Офіційний опонент Рубан О. О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 23.09.2017 Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


7.3. Офіційний опонент (Козлянченко О. М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 13.10.2017 Чернігівський 

національний технологічний університет); 
7.4. Офіційний оппонент (Горбунов О.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 09.10.2018, Центрально-

український національний технічний університет); 

7.5 Офіційний опонент (Головня О. М., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 10.09.2018, Класичний приватний 
університет). 

7.6. Офіційний опонент (Юхновська Ю. О., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 13.05.2021, Дніпровський 

національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 
 

П. 8. Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах. 
8.1. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу «Державний фінансовий аудит: проблеми теорії та практики» (номер державної 

реєстрації НДР: 0118U000351, термін виконання: 2017-2020 рр.) 

 

2. Паянок Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент 

 

П. 1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:  

1. Паянок Т.М. Регресійний аналіз в аудиті. Вісник КНТЕУ 2017. № 1. С. 117-127. Фахове видання 

2. Паянок Т.М., Савченко А.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів. Економіст. 

2017. № 3. С. 27-32. Фахове видання 
3. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на прикладі будівельної галузі України. Глобальні та 

національні проблеми економіки Випуск 22 квітень 2018 р.URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018. Фахове видання 

4. Лаговський В.В., Паянок Т.М. Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України. Глобальні та національні проблеми економіки. 
Вип. 23. Червень 2018 р. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018. Фахове видання 

5. Паянок Т.М. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості : напрямки вдосконалення діяльності. Проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019 р. № 1 (42). URL:  http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084. (Index Copernicus, Google 

Scholar,  DOAJ  , WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.). Фахове видання 
6. Паянок Т.М. Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: Державне управління, том 30 (69). N 2. 2019. С. 243-249 (Index Copernicus Internatio). Фахове видання 

7. Паянок Т.М., Каменчук М.П. Обліково-аналітичні методи в аналізі діяльності банку. Облік і фінанси, 2019. № 4 (86). С. 78-87. URL: 
http://www.afj.org.ua/ua/journals/ Фахове видання 

8. Паянок Т.М, Важалюк Ю.О., Кластерний аналіз трудового потенціалу України. Економіка та держава, 2019. № 12. С 109-114. URL: 

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472&i=19 Фахове видання 
9. Паянок Т.М., Литвиненко О.А. Аналіз впливу політичної кризи на рівень життя населення України Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління: електронне наукового фахове видання, 2019. № 6 (23). С. 747-755. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf. 

Фахове видання 

10. Паянок  Т.М., Кричфалушій А.І. Аналіз впливу політичної кризи на хлібопекарське виробництво України. Економічний вісник. Серія: 
фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. С. 139-147 Фахове видання 

11. Kraievskyi V.M., Tytenko L.V., Paianok T.M., Bohdan S.V., Hmyrya V.P. Accounting and analytical support for assessing the level of economic 

security of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020, Vol. 4 (35). P. 87-98 Web of Science 

http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41889
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://doaj.org/toc/1994-1749
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49512&lang=ru
http://www.afj.org.ua/ua/journals/
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf


12. Паянок Т. М., Савченко А. М., Морозюк А. М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні 

підходи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 88–94 Фахове видання 

 

П. 2. наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:  
1. Авторське свідоцтво № 80005 від 04.07.2018 р. стаття «Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів України». 

2. Авторське свідоцтво № 80663 від 01.08.2018 р. стаття «Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-

математичних методів». 
3 Авторське свідоцтво № 81341 від 10.09.2018 р стаття «Економіко-математичні методи у прогнозуванні на прикладі будівельної галузі». 

4. Авторське свідоцтво № 81753 від 25.09.2018 р. стаття «Регресійний аналіз в аудиті». 

5. Авторське свідоцтво №81754 від 25.09.2018 р. стаття «Рейтингова оцінка в міжнародному середовищі». 

6. Авторське свідоцтво № 90601 від 11.07.2019 р. стаття «Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України». 
7. Авторське свідоцтво № 94633 від 10.12.2019 р. монографія «Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень». 

8. Авторське свідоцтво  № 98356 від 26.06.2020 р.,  навчальний посібник «Митна статистика України». 
9. Свідоцтво № 99993 від 28.09.2020 р., навчальний посібник «Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні» 

 

П. 3. наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):  

Монографії: 

1. Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. та ін. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень : монографія. К.: ЦП «Компринт», 2019. 426 с. (26,8 д.арк. /7,8 др арк.). 
Навчальні посібники: 

1. Пашко П.В., Ушаков О.Ю., Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Митна статистика України: статистичний довідник; Університет 

державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017. 422 с. (22,2 д.а. / 4,4 д.а.). 
2. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Статистичний аналіз даних: навчальний посібник. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 

2020. 312 с. (18,0 д.а. /16,0 д.а.) 

3. Краєвський В.М., Титенко Л.В., Паянок Т.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні. 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 288 с. (16,6 д.а. /3,3 д.а.) 
4. Пашко П.В., Ушаков О.Ю., Краєвський В.М., Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В., Богдан С.В. Митна статистика України: навч. 

посіб. Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 380 с. (44,0 д.а. / 6,3 д.а.) 

5. Паянок Т.М., Краєвський В.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Економетрика: прикладний аспект: навч. посіб. Університет ДФС України. 
Ірпінь, 2020. 380 с. (12,0 д.а. / 3,0 д.а.) 

6. Аналіз даних за допомогою R: навч. посіб. / Н.В. Новицька, Т.М. Паянок, Н.В. Параниця, С.В. Богдан / Університет ДФС України. – Ірпінь, 

2021. – 324 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 87). (16,8 д.а.  / 4,2 д.а.) 

 

П. 4. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:  
1. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних» для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійні 
програма «Управлінський облік та бізнес-аналітика в економіці», 2018 р. 



2. Паянок Т.М. Програма переддипломної практики для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійні програми «Управлінський облік та бізнес-
аналітика в економіці» та «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 2019 р. 

3. Паянок Т.М. Програма виробничої практики для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Бізнес- аналітика та інформаційні 
ресурси обліку», 2020 р. 

4. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 076 «підприємство, 

торгівля та біржова діяльність» 051 «Економіка», 2020. 

5. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних» для підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня денної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 
освітньо-професійної програми «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 2020. 

6. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та 

моделі: економетрика» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 
«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і 

страхування», 076 «підприємство, торгівля та біржова діяльність» 051 «Економіка», 2020. 

7. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних» для 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 2020. 

8. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економетрика» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 076 «підприємство, торгівля та біржова діяльність» 051 

«Економіка», 2021. 

9. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Моделі в плануванні та прогнозуванні економічної діяльності» для 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальність 051 «Економіка», 2021. 

 

П. 8. виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах: 

1. Науковий керівник «Методика математичного прогнозування макроекономічних показників України» (номер держреєстрації 0115U002734, 
термін виконання 2015-2018 рр.). 

2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики «Обліково-

інформаційні інструменти управління активізації розвитку суб’єктів господарювання» (№ держреєстрації 0119U002482, термін виконання 2019-2023 
рр.) 

 

П. 11. наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою установою):  
Наукове консультування ТОВ «Науково-консалтингова компанія «Інноваційні програми» в межах укладеного договору про співробітництво 

від 31.01.2020 
 



П. 12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:  
1. Паянок Т.М., Скрицька О.Ю. Відновлення довіри суспільства до фіскальної служби України, як показник ефективної державної політики. 

Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 134 7с. С.292-295. 

2. Паянок Т.М., Борисюк С. В. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України. Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. 
Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 1347 с. С. 1200-1203. 

3. Паянок Т.М., Морозюк А.М. Актуальність гендерно-орієнтовного бюджетування в Україні: на прикладі галузі з охорони здоров’я 

Молодіжний податковий конгрес: збірник 
тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 1347 с. С.1279-1283. 

4. Паянок Т.М., Морозюк А.М. Оцінка статистичних гіпотез вступників ННІ обліку, аналізу та аудиту в 2019 році // Обліково-аналітичні і 

статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник матеріалів ХV Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції 

25 листопада по 1 грудня 2019 р. Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2020. С. 144–148. 
5. Паянок Т.М. Рейтингове оцінювання хлібовиробників у період стабільності України / Паянок Т.М., Ключко О. О. // Облік і оподаткування: 

реалії та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 1-3 квітня 2020 року), 2020. C. 290–

293. 
6. Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Достовірність експертних оцінок у процесі державного фінансового контролю. Податковий 

конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С.199-203. (1347 с.). 

7. Паянок Т.М., Краєвський В.М., Скорик М.О. Соціологічне дослідження рівня задоволення  життям в м. Ірпені. Обліково-аналітичні і 
статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції 

25 листопада по 1 грудня 2020 р. Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2021. С. 675-678 

 

П. 14. керівництво студентом, який посів призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера,  помічника 

тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу:  

1. Робота у журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика». 
2. Робота у журі І етапу студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік».  

 

П. 19. діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:  

Член МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», м. Київ, посвідчення від 30.07.2018 р. 

 

 

 

 



3. Міщенко Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент 

 

П. 1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені  до переліку фахових видань України, до 

науко метричних баз,зокрема Scopus, Web of Science Core Collection  

1.Mishchenko T. Influence of subjectivism on the effectiveness of state financial control in the area of budget allocation. Baltic Journal of Economic 
Studies. 2017. Volume 3 Number 5. pages. 298-304 

2.Міщенко Т. М. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат. Науково-практичний журнал 

«Бухгалтерський облік і аудит». 2016. №10. С. 23-32. 
3.Міщенко Т. М. Удосконалення внутрішнього контролю бюджетної установи. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління». 2017. Том 28(67). № 1. С. 129-134.  

4. Міщенко Т. М. Внутрішній аудит якості надання адміністративних послуг. Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

2017. № 7-8. С. 47-54. 
5. Міщенко Т. М. Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг. «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 17 Частина 2. 2018. 161 с. 

6. Міщенко Т. М. Відповідальність і підзвітність – взаємопов’язані складові внутрішнього контролю. Науково журнал,  «Причорноморські 
економічні студії». 2018.Випуск 26. С. 103-106. 

7. Міщенко Т.М. Теоретико-організаційні засади судово-економічної експертизи контрольованих операцій. Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління.2019. №20. С. 292-300. 
8. Міщенко Т.М. Нові підходи до класифікації інформаційного забезпечення судово-економічної експертизи. Приазовський економічний вісник 

2019. (6) 17. С. 384-390 

9. Міщенко Т.М. Імплементація міжнародних прототипів митного пост-аудиту у вітчизняні реалії» Інфраструктура ринку 2020, Випуск №42. 

10. Міщенко Т. М. Умови та особливості проведення судово-економічної експертизи у справах про доведення до банкрутства. Економіка та 
суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/230 

 

П. 2. наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель,включаючи секретні,або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. 
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:  

1. №79590 стаття «Удосконалення внутрішнього контролю бюджетної установи» 2018 рік 

2. №82645 стаття «Відповідальність та підзвітність - взаємопов'язані складники внутрішнього контролю» 2018 рік 
3. №82644 стаття «Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг» 2018  рік 

4. №82643 стаття «Судово-економічна експертиза у розслідуванні схем ухилення від оподаткування» 2018 рік 

5. №82642 стаття «Influence of subjectivism on the effectiveness of state financial controlin the are a of budget all ocation» 2018 рік 
6. Свідоцтво від 3.05 2020 р. №97531  стаття  «Теоретико-організаційні засади судово-економічної експертизи контрольованих операцій» 

7.Свідоцтво від 3.05 2020 р. №97530 стаття «Нові підходи до класифікації інформаційного забезпечення судово-економічної експертизи» 

 

П.3.наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів),в тому числі видані  

 

1.Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки : монографія за заг. ред. А. В. Лісового 
та Е. В. Кондукової; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017 р.  346 с. (1,5 автор. акруш.) 

2. Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики : монографія / А.О. Шевчук, .А.В. Лісовий, К.П. Проскура, та ін. : за заг. ред.. О.А. 

Шевчука, А.В. Лісового. Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020 – 441с. (1,5 автор. аркуш.) 

 



П 4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит оподаткування» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

(денної та заочної форми навчання) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма 

«Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика». 2021 р. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня (денної та заочної форми навчання), галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність (напрям підготовки) 071 

«Облік і оподаткування», освітня програма «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика», Статус дисципліни: вибіркова, 2021 р. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній фінансовий контроль» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня, (денної та заочної форми навчання), галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і 
оподаткування», освітня програма «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика», Статус дисципліни: вибіркова, 2021 р. 

4. Методичні рекомендації до проведення самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Судові експертизи у фінансових 

розслідуваннях» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. 2021 р. 
5. Методичні рекомендації до проведення самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Судові експертизи у фінансових 

розслідуваннях» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання. 2021 р. 

6. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Судові експертизи у фінансових розслідуваннях» 

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання. 2021 р. 

 

П. 5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 

1. Кандидат економічних наук, 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)  Тема: «Облік і контроль 
витрат виробництва м'ясопродукції», Диплом: Дк №033898 від 25.02 2016 р 

 

П. 8. виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання 

1. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри аудиту та економічного аналізу «Організаційно-економічний механізм 

протидії тіньовій економіці та корупції» (номер державної реєстрації НДР - 0121U110519;  термін виконання: 2020-2023 рр.) 

 

2. Паянок Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент 

 

П. 1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:  

1. Паянок Т.М. Регресійний аналіз в аудиті. Вісник КНТЕУ 2017. № 1. С. 117-127. Фахове видання 
2. Паянок Т.М., Савченко А.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів. Економіст. 

2017. № 3. С. 27-32. Фахове видання 

3. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на прикладі будівельної галузі України. Глобальні та 

національні проблеми економіки Випуск 22 квітень 2018 р.URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018. Фахове видання 
4. Лаговський В.В., Паянок Т.М. Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України. Глобальні та національні проблеми економіки. 

Вип. 23. Червень 2018 р. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018. Фахове видання 

5. Паянок Т.М. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості : напрямки вдосконалення діяльності. Проблеми теорії та 
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019 р. № 1 (42). URL:  http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084. (Index Copernicus, Google 

Scholar,  DOAJ  , WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.). Фахове видання 

http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41889
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://doaj.org/toc/1994-1749


6. Паянок Т.М. Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: Державне управління, том 30 (69). N 2. 2019. С. 243-249 (Index Copernicus Internatio). Фахове видання 
7. Паянок Т.М., Каменчук М.П. Обліково-аналітичні методи в аналізі діяльності банку. Облік і фінанси, 2019. № 4 (86). С. 78-87. URL: 

http://www.afj.org.ua/ua/journals/ Фахове видання 

8. Паянок Т.М, Важалюк Ю.О., Кластерний аналіз трудового потенціалу України. Економіка та держава, 2019. № 12. С 109-114. URL: 
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472&i=19 Фахове видання 

9. Паянок Т.М., Литвиненко О.А. Аналіз впливу політичної кризи на рівень життя населення України Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління: електронне наукового фахове видання, 2019. № 6 (23). С. 747-755. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf. 
Фахове видання 

10. Паянок  Т.М., Кричфалушій А.І. Аналіз впливу політичної кризи на хлібопекарське виробництво України. Економічний вісник. Серія: 

фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. С. 139-147 Фахове видання 

11. Kraievskyi V.M., Tytenko L.V., Paianok T.M., Bohdan S.V., Hmyrya V.P. Accounting and analytical support for assessing the level of economic 
security of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020, Vol. 4 (35). P. 87-98 Web of Science 

12. Паянок Т. М., Савченко А. М., Морозюк А. М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні 

підходи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 88–94 Фахове видання 

 

П. 2. наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:  
1. Авторське свідоцтво № 80005 від 04.07.2018 р. стаття «Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів України».  

2. Авторське свідоцтво № 80663 від 01.08.2018 р. стаття «Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-

математичних методів». 

3 Авторське свідоцтво № 81341 від 10.09.2018 р стаття «Економіко-математичні методи у прогнозуванні на прикладі будівельної галузі». 
4. Авторське свідоцтво № 81753 від 25.09.2018 р. стаття «Регресійний аналіз в аудиті». 

5. Авторське свідоцтво №81754 від 25.09.2018 р. стаття «Рейтингова оцінка в міжнародному середовищі». 

6. Авторське свідоцтво № 90601 від 11.07.2019 р. стаття «Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України». 
7. Авторське свідоцтво № 94633 від 10.12.2019 р. монографія «Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень». 

8. Авторське свідоцтво  № 98356 від 26.06.2020 р.,  навчальний посібник «Митна статистика України». 

9. Свідоцтво № 99993 від 28.09.2020 р., навчальний посібник «Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні» 

 

П. 3. наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):  
Монографії: 

1. Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. та ін. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень : монографія. К.: ЦП «Компринт», 2019. 426 с. (26,8 д.арк. /7,8 др арк.). 
Навчальні посібники: 

1. Пашко П.В., Ушаков О.Ю., Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Митна статистика України: статистичний довідник; Університет 

державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017. 422 с. (22,2 д.а. / 4,4 д.а.). 

2. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Статистичний аналіз даних: навчальний посібник. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 
2020. 312 с. (18,0 д.а. /16,0 д.а.) 

3. Краєвський В.М., Титенко Л.В., Паянок Т.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні. 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 288 с. (16,6 д.а. /3,3 д.а.) 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49512&lang=ru
http://www.afj.org.ua/ua/journals/
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf


4. Пашко П.В., Ушаков О.Ю., Краєвський В.М., Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В., Богдан С.В. Митна статистика України: навч. 

посіб. Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 380 с. (44,0 д.а. / 6,3 д.а.) 
5. Паянок Т.М., Краєвський В.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Економетрика: прикладний аспект: навч. посіб. Університет ДФС України. 

Ірпінь, 2020. 380 с. (12,0 д.а. / 3,0 д.а.) 

6. Аналіз даних за допомогою R: навч. посіб. / Н.В. Новицька, Т.М. Паянок, Н.В. Параниця, С.В. Богдан / Університет ДФС України. – Ірпінь, 
2021. – 324 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 87). (16,8 д.а.  / 4,2 д.а.) 

 

П. 4. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:  

1. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних» для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійні 

програма «Управлінський облік та бізнес-аналітика в економіці», 2018 р. 

2. Паянок Т.М. Програма переддипломної практики для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійні програми «Управлінський облік та бізнес-

аналітика в економіці» та «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 2019 р. 

3. Паянок Т.М. Програма виробничої практики для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Бізнес- аналітика та інформаційні 

ресурси обліку», 2020 р. 

4. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 076 «підприємство, 

торгівля та біржова діяльність» 051 «Економіка», 2020. 

5. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних» для підготовки здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня денної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 

освітньо-професійної програми «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 2020. 

6. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та 

моделі: економетрика» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 
«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і 

страхування», 076 «підприємство, торгівля та біржова діяльність» 051 «Економіка», 2020. 

7. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних» для 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 2020. 

8. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економетрика» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 076 «підприємство, торгівля та біржова діяльність» 051 

«Економіка», 2021. 

9. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Моделі в плануванні та прогнозуванні економічної діяльності» для 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальність 051 «Економіка», 2021. 

 



П. 8. виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах: 

1. Науковий керівник «Методика математичного прогнозування макроекономічних показників України» (номер держреєстрації 0115U002734, 

термін виконання 2015-2018 рр.). 
2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики «Обліково-

інформаційні інструменти управління активізації розвитку суб’єктів господарювання» (№ держреєстрації 0119U002482, термін виконання 2019-2023 

рр.) 

 

П. 11. наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі  

Наукове консультування ТОВ «Науково-консалтингова компанія «Інноваційні програми» в межах укладеного договору про співробітництво. 

 

П. 12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:  

1. Паянок Т.М., Скрицька О.Ю. Відновлення довіри суспільства до фіскальної служби України, як показник ефективної державної політики. 
Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 134 7с. С.292-295. 

2. Паянок Т.М., Борисюк С. В. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України. Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. 

Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 1347 с. С. 1200-1203. 
3. Паянок Т.М., Морозюк А.М. Актуальність гендерно-орієнтовного бюджетування в Україні: на прикладі галузі з охорони здоров’я 

Молодіжний податковий конгрес: збірник 

тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 1347 с. С.1279-1283. 

4. Паянок Т.М., Морозюк А.М. Оцінка статистичних гіпотез вступників ННІ обліку, аналізу та аудиту в 2019 році // Обліково-аналітичні і 
статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник матеріалів ХV Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції 

25 листопада по 1 грудня 2019 р. Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2020. С. 144–148. 

5. Паянок Т.М. Рейтингове оцінювання хлібовиробників у період стабільності України / Паянок Т.М., Ключко О. О. // Облік і оподаткування: 
реалії та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 1-3 квітня 2020 року), 2020. C. 290–

293. 

6. Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Достовірність експертних оцінок у процесі державного фінансового контролю. Податковий 

конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С.199-203. (1347 с.). 
7. Паянок Т.М., Краєвський В.М., Скорик М.О. Соціологічне дослідження рівня задоволення  життям в м. Ірпені. Обліково-аналітичні і 

статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції 

25 листопада по 1 грудня 2020 р. Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2021. С. 675-678 

 

П. 14. керівництво студентом, який посів призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника 



тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді  

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу:  

1. Робота у журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика». 

2. Робота у журі І етапу студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік». 

 

П. 19. діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:  

Член МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», м. Київ, посвідчення від 30.07.2018 р. 
 

4.Занько Борис Михайлович, кандидат економічних наук, доцент 

 

П.1  наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 

1. Занько Б.М. Облікові та податкові аспекти справляння туристичного збору. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2 (19). 

С. 255-259. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-19  Електронне фахове видання. 

2. Занько Б.М. Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо бази оподаткування для обчислення загальнодержавних 

податків і зборів. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 908-914. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/  Електронне фахове 

видання. 

3. Занько Б.М. Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо об’єктів та баз оподаткування для обчислення місцевих 

податків і зборів. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1266-1271. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/  Електронне фахове 

видання. 

4. Занько Б.М. Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за спеціальне використання води. 

Збалансоване природокористування. 2018.    № 1. С. 39-43. Фахове видання. 

5. Занько Б.М. Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку. Збалансоване природокористування. 2017. № 

1. С. 33-36. Фахове видання.  

6. Занько Б.М. Облікові та податкові аспекти справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 861-867. Електронне фахове видання. 

7. Занько Б.М. Облікові та податкові аспекти справляння екологічного податку. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 52. С. 180-185. 

Електронне фахове видання. 

8. Занько Б.М. Облікові та податкові аспекти справляння екологічного податку з розміщення відходів. Східна Європа: економіка, 

бізнес та управління. 2021. Вип. 2 (29). С. 142-147. Електронне фахове видання. 

 

П. 2  наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір: 

1. Авторське свідоцтво  № 80078 від 06.07.2018 року «Віднесення матеріальних активів до складу основних засобів: проблеми 

податкового законодавства»;  

2. Авторське свідоцтво  № 91667 від 16.08.2019 року «Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку»; 

3. Авторське свідоцтво  № 91666  від 16.08.2019 року «Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати 

за спеціальне використання води»; 



4. Авторське свідоцтво  № 91665 від 16.08.2019 року «Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо бази 

оподаткування для обчислення загальнодержавних податків і зборів»; 

5. Авторське свідоцтво  № 91668 від 16.08.2019 року «Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо об’єктів та баз 

оподаткування для обчислення місцевих податків і зборів». 

 

 

П. 4  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування: 

1. Занько Б.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні». 2020.  

2. Занько Б.М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання. 2018.  

3. Занько Б.М. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи з навчальної 

дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми 

навчання. 2019. 

 

 

П. 8  виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах: 

1. Відповідальний виконавець НДР кафедри бухгалтерського обліку за темою «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування 

в Україні» (номер державної реєстрації 0116U006540, термін виконання 2016-2020 рр.). 

 

 

П. 12   наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1. Занько Б.М. Готова продукція: особливості обліку. Вісник. Право знати все про податки і збори. 2017. № 11. С. 6-17. 

2. Занько Б.М.  Тара на підприємстві. Вісник. Право знати все про податки і збори.  2017. № 16. С.6-13. 

3. Занько Б.М. Оренда авто у фізичних осіб. Бухгалтерський і податковий облік. Податки. Практика, роз’яснення, коментарі.  2017. 

№ 9. С. 32-43. 

4. Занько Б.М.  Амортизація основних засобів. Вісник. Право знати все про податки і збори. 2017. № 41. С. 6-18. 

5. Занько Б.М.  Амортизація нематеріальних активів. Вісник. Офіційно про податки.  2018. № 22. С. 6-18. 

 

П. 18  діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях: 

Член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів».  

 

П. 19 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності): 

Досвід практичної роботи за спеціальністю: 



1. працював на посаді державного податкового інспектора Державної податкової інспекції по Шевченківському району м. Києва у 

період з лютого 1993 р. по жовтень 1994 р.;  

2. працював на посаді  заступника головного бухгалтера ВКНІ компанії «Альт» з жовтня 1994 р. по червень 1995 р.; 

3. працював на посаді бухгалтера-аналітика ТОВ «Кордьє Інтернаціональ ЛТД» з січня 1997 р. по листопад 1997 р.;  

4. працював на посаді бухгалтера-експерта Адвокатської контори «Фірма Бізнес Лойер» з грудня 1997 р. по  грудень 1998 р.;  

5. працював на посаді начальника відділу аудиту ТОВ «Аудиторська фірма «М.А.С. Аудит» з січня 1999 р. по  серпень 2003 р.  
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